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FORORD

FORORD
I juni 2016 afsluttedes udviklingsprojektet Ny Læring, som havde til formål at udvikle nye læringsrum i samarbejder
mellem lærere og biblioteksformidlere. Projektansvarlig for Ny Læring var Silkeborg Bibliotekerne, og projektet blev
støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler. Et generelt fokus på læring
som indsatsområde i biblioteksverdenen tydeliggjorde behovet for en didaktik særligt udviklet i biblioteksregi, med andre ord: en biblioteksdidaktik. Et af formålene med projektet Ny Læring var derfor at samle empiri, som kunne bidrage
til en rapport om biblioteksdidaktik (nærværende rapport), der efterfølgende udfoldes i universitetsregi (se afsnittet
Anbefaling af videre arbejde i universitetsregi).
Projektet Ny Lærings formål var at undersøge og udvikle nye læringsrum for elever gennem samarbejder mellem skoler
og biblioteker og at publicere konkrete undervisningsforløb i samarbejde med Gyldendal Uddannelse. Bibliotekets og
biblioteksformidlernes rolle var her at byde ind med en egen biblioteksfaglighed inden for både kulturel og digital dannelse af de unge, altså at understøtte den formelle læring på skolerne.
Det viste sig i det undersøgende arbejde, at de genstandsfelter og metoder, som biblioteksformidlerne kan byde ind
med i skole/biblioteks-samarbejder er genstandsfelter og metoder, som enten udspringer af eller kan anvendes i biblioteket som helhed. Der viste sig yderligere et generelt behov for kompetenceudvikling blandt biblioteksformidlerne, hvis
de nyeste trends inden for biblioteksverdenen skulle kunne omsættes til daglig praksis, hvor biblioteksformidlerne selv
varetager undervisningen/litteraturformidlingen.
Nærværende biblioteksdidaktik spejler netop denne vekselvirkning mellem:
1. Biblioteket som helhed i en større historisk og politisk kontekst og med fokus på alle brugergrupper og aktiviteter.
2. Ny Lærings konkrete resultater i form af de publicerede forløb: Ny Læring på Litteraturportalen
og projektets evalueringsrapport, der evaluerer:
• Kompetenceudvikling.
• Læringsaktiviteter.
• Publicerede læringsforløb/undervisningsmateriale.
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INTRODUKTION

BIBLIOTEKSDIDAKTIK – EN INTRODUKTION
Formålet med denne rapport er at indkredse en biblioteksdidaktik og her svare på tre centrale spørgsmål omkring
begrebet:
1. Hvad er en biblioteksdidaktik?
2. Hvorfor er det vigtigt at udvikle en sådan?
3. Hvordan kan biblioteksdidaktik praktiseres?

En biblioteksdidaktik kan grundlæggende defineres som en teori, der har som formål at vejlede, udvikle og kvalificere
biblioteksansattes arbejde med at udøve deres praksis. Biblioteksdidaktikken vejleder biblioteksansatte i forhold til
deres arbejde med at begrunde deres praksis (biblioteksarbejdets hvad og hvorfor) og med metodisk og praktisk at
udøve deres praksis (biblioteksarbejdets hvordan). En biblioteksdidaktik er ikke et etableret begreb indenfor biblioteksverdenen, men er et begreb i udvikling. Denne rapport er et tentativt bud på begrebets formål, indhold og metode.
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BIBLIOTEKSDIDAKTIK – HVORFOR
Når biblioteksdidaktik er blevet et interessant begreb hænger det sammen med forskellige dynamikker – både eksternt
og internt i bibliotekssektoren. Eksternt kan man tale om, at der sker ændringer i bibliotekernes omgivelser. Forandringsimpulser er fx den teknologiske udvikling, der bl.a. muliggør nye former for adgang til information og ændrede
lånemønstre – information er ikke længere en knap ressource. Dette åbner på den anden side for nye biblioteksopgaver i forhold til at klæde borgere på til det digitale samfund og udvikle borgerens digitale kompetencer. Forandringer kommer også fra kommunalpolitiske forhold, hvor bibliotekarer flere steder får nye opgaver og funktioner som fx
borgerservice og kulturhuse.
Internt i bibliotekssektoren er der en løbende diskussion om bibliotekets eksistensgrundlag – hvad er bibliotekers mål
og funktion, og hvordan man kan synliggøre bibliotekets tilbud i konkurrence med de øvrige kulturtilbud? Endvidere
diskuteres, hvordan man skal varetage de ydelser, man som bibliotek traditionelt har tilbudt borgerne: udlån, vejledninger, arrangementer, kurser, partnerskaber, kompetenceudvikling, formidling osv. Grundlæggende er udfordringen,
at biblioteket ikke længere kan defineres i forhold til at give adgang til en samling. Biblioteket skal i stedet arbejde på
formidling og udvikling af måder og metoder, der appellerer til borgere og brugere og aktivt iscenesætter motiverende
formidlingsaktiviteter.
De eksterne og interne udfordringer har skærpet behovet for at udvikle en professionel og reflekteret omgang med
biblioteksarbejde. Biblioteksarbejde kan ikke længere udføres på grundlag af rutiner og traditioner – ”sådan plejer vi
at gøre” – fordi biblioteksarbejdet er blevet en så kompleks aktivitet. Der er således behov for at udvikle/synliggøre det
handle-teoretiske grundlag, som biblioteksarbejdet bygger på og bidrage til at udvikle et fagsprog om biblioteksarbejdets praksis.
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BIBLIOTEKSDIDAKTIK – HVAD
For at tydeliggøre, hvad en biblioteksdidaktik er, kan man sammenligne med, hvad en skoledidaktik kan siges
at være. En skoledidaktik beskæftiger sig overordnet med, at nogen skal lære/undervise nogen i noget. Denne
opgave kan beskrives i forhold til den didaktiske trekant og dens påvisning af samspillet mellem lærer, indhold og
elev (oprindelse ukendt, se Hopmann, 1997, 201 og Jank & Meyer, 2010, 57):

Model: Den didaktiske trekant

Indhold

SKOLEDIDAKTIK
Lærer

Elev

Det konstituerende for skolens undervisning er altså et samspil mellem en lærer og en elev om dette noget, et
samspil, som etableres af læreren gennem brug af forskellige metoder: samtale, oplæg, øvelser, projektarbejde,
værkstedsarbejde mv. Det, elever lærer, dette noget, er konkret det fag og det faglige tema, som undervisningen
omfatter og mere generelt det formål fx folkeskolen har, nemlig at ”give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
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forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.” (Folkeskolens formålsparagraf, 2006).

Model: Den biblioteksdidaktiske trekant
Udviklet af Jens Jørgen Hansen

Kultur

BIBLIOTEKSDIDAKTIK
Bibliotek

Borger

En biblioteksdidaktik kan formuleres med udgangspunkt i den didaktiske trekant, men hvor de tre konstituerende
dimensioner er: bibliotek, borger og kultur.
Denne model kan man kalde den biblioteksdidaktiske trekant. Modellen peger på, at bibliotekets kerneopgave er at
mediere borgerens omgang med kultur – kulturelle produkter, kulturelle aktiviteter og kulturelle identiteter - med henblik på oplysning og uddannelse. Denne kerneopgave understøttes af bibliotekslovens formålsbeskrivelse: ”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og
andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder
Internet og multimedier.” (Kulturministeriet, 2013).
På grundlag af ovenstående definition er der tre forhold, som skal udfoldes:

1. Hvad er kultur?
2. Hvad er oplysning og uddannelse i lyset af biblioteksarbejdet?
3. Hvad vil det sige at mediere borgerens omgang med kultur?

Kulturbegrebet
Traditionelt har man indenfor biblioteksforskningen (Balling, 2011 og Rasmussen, 2016) talt om det dobbelte kulturbegreb (Fjord Jensen, 1988). Fjord Jensen beskriver kulturbegrebet som henholdsvis et bredt og et smalt kulturbegreb. Det brede (eller sociologiske) kulturbegreb har fokus på det Raymond Williams kalder ”the whole way of life”
og som rummer alle sider af et folks fælles liv: religion, kunst, videnskab, politik, mad, sprog, transportmidler etc. Det
smalle (humanistiske) kulturbegreb består af de artefakter og kulturprodukter, man kan dyrke, overvære og producere.
Kulturen befinder sig her uden for personen og kan derfor tilegnes. En yderligere uddifferentiering af kulturbegrebet
kan man få ved at tale om det tredobbelte kulturbegreb: Kultur som noget, man har, gør og er (Hansen, 2016a, 92):
1. Kultur som noget, man har: et produkt og resultat af ”menneskers forsøg på at skabe åndelige oplevelser for sig
selv og hinanden fx kunst, litteratur, musik og videnskab”.
2. Kultur som noget, man gør: en smag og omgangsform, der viser sig som ”kultiveret optræden og levevis, der bl.a.
er resultat af kendskab til (fin)kulturelle områder som fx kunst, litteratur og musik”.
3. Kultur som noget, man er: en gruppes ”levevis og forestillingsverden, der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikke materielle resultater af menneskelig aktivitet, der føres
videre fra generation til generation”.

Bibliotekets rolle og kultur
Når biblioteksarbejdet kan siges at handle om at mediere borgeres omgang med kultur, skal kultur altså både forstås
som kulturprodukter (noget, man har eller kan tilegne sig), kulturelle aktiviteter og kulturteknikker (noget, man gør og
deltager i eller kan lære at gøre) og kulturel identitet (noget, man er eller kan udvikle). At få adgang til kulturprodukter
vil her sige, at borgeren har mulighed for at få adgang til fx litteratur, film, computerspil, men også kulturelle begivenheder som foredrag og events.
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At deltage i kulturelle aktiviteter og tilegne sig kulturteknikker har fokus på, at borgerne har mulighed for både at deltage i, lære og skabe kulturelle udtryk, jf. Mouritsens (1996) skelnen mellem tre forskellige børnekulturelle aktiviteter,
som i princippet kan overføres til unge- og voksenkulturelle aktiviteter:
1. Kultur for børn, hvor børn præsenteres for både kendte og nye udtryksformer.
2. Kultur med børn, hvor børn og voksne samarbejder om at skabe kulturelle udtryk.
3. Kultur af børn, hvor fokus er på børnenes egen skabelse af kultur, som den fx kommer til udtryk i lege.

At give mulighed for at tematisere og udvikle sin identitet handler om, at biblioteksarbejdet tilbyder nogle fællesskaber,
sammenhænge og læringsrum, som kunne give mulighed for at diskutere, afprøve og udfolde sine interesser og sætte
sine referencerammer på spil.
Med litteratur som eksempel kan man sige, at:
• Litteratur både er noget, man har, i form af et litterært værk, der giver mulighed for læseoplevelser i kraft af
dets særlige form og sproglige udtryk, og som kan opbevares og formidles.
• Litteratur er også noget, man gør, fx at læse litteratur, at høre om litteratur, at diskutere og samtale om litte
ratur og selv producere litteratur.
• Endelig er litteratur også noget, man er, eller kan blive og dermed del af en særlig oplevelses- og dannelses horisont. Når man i ministerielle sammenhænge ønsker at opstille særlige kanons over god litteratur,
er det også ud fra en overvejelse over, hvilken litteratur som har en sådan kvalitet, at den kan være med til
at udvikle en særlig horisont for at opleve og forstå verden og sig selv på.
Det processuelle i tilegnelse af de forskellige kulturformer – hvor produkter er noget, man kan få adgang til og tilegne
sig; aktiviteter og kulturteknikker er noget, man kan opleve og lære; og identitet er noget, man kan tematisere (hvem
er jeg?) og udvikle – åbner for en pædagogisk tilgang til borgernes omgang med kultur. Dvs. spørgsmålet om, hvordan
borgeren kan få adgang til og tilegne sig, opleve og lære og tematisere og udvikle. Denne pædagogiske tilgang understreger, at biblioteksarbejde grundlæggende er et pædagogisk arbejde og et kulturoplysende projekt, som må være
optaget af, hvordan borgeren får adgang til og kan tilegne sig, kan opleve og lære samt tematisere og udvikle.

Den næste udfordring er dermed at indkredse på hvilket grundlag, biblioteket kan legitimere at styrke borgernes tilegnelse, læring og udvikling.

Oplysning og uddannelse – kulturpolitiske rationaler
Spørgsmålet om, hvad oplysning og uddannelse er, er grundlæggende (kultur)politisk og åbner for spørgsmålet:
Hvordan kan biblioteker begrunde og legitimere deres arbejde? Skot-Hansen taler om tre rationaler for kulturpolitik
(Skot-Hansen, 1999, se også 2006): det humanistiske, det sociologiske og det instrumentelle perspektiv:
1. Det humanistiske kulturpolitiske rationale har fokus på at nedbryde klasseskel og gøre kulturen tilgængelig gen
nem formidling og dermed understøtte det enkelte individ til at blive borger i et demokratisk samfund.
2. Det sociologiske kulturpolitiske rationale tager udgangspunkt i, at borgere har differentierede behov for kultur
tilbud, og målet er derfor, at borgeren frigøres og respekteres i sit valg af kulturtilbud og derfor selv vælger, hvilket
kulturtilbud som er væsentligt og interessant.
3. Det instrumentelle kulturpolitiske rationale tager udgangspunkt i, at kulturen skal tjene et formål, fx økonomisk,
men kan også være forbedring af image og profilering af institution, by, kommune eller område.
I 2006 udvider Skot-Hansen sin model og indarbejder her underholdning (afslapning, leg, sjov og rekreation) som
et selvstændigt kulturpolitisk rationale. De fire rationaler er ikke adskilte, men understreger, at kulturelle aktiviteter
i biblioteket kan tjene forskellige formål og således både være oplysende, underholdende og samtidig bidrage til at
profilere biblioteket/kommunen. Endvidere understreger de fire rationaler også, at der er konkurrence om at tiltrække
sig opmærksomhed. Kulturelle aktiviteter skal kunne ”sælges” og ofte også kunne ”betale sig”, fx i form af profilering
og imagedannelse.
En biblioteksdidaktik kan både opfattes som et analytisk og praktisk begreb. Som analytisk begreb bidrager det til at
beskrive bibliotekets formål, funktioner, indhold og metoder. Biblioteksdidaktik tilbyder her et fagsprog, der gør det
muligt at beskrive og reflektere over biblioteksarbejdets praksis. Som praktisk begreb tilbyder begrebet en række metoder og guidelines, der styrker bibliotekarers og biblioteksansattes evne til at praktisere, reflektere over og udvikle deres
praktiske arbejde. Den sidste dimension handler om biblioteksdidaktikkens hvordan. I denne rapports første halvdel
fokuserede vi på biblioteksdidaktikkens hvad og hvorfor ud fra en teoretisk vinkel. I anden halvdel vil vi fokusere på
biblioteksdidaktikkens hvordan med udviklingsprojektet Ny Læring som case ud fra en praktisk-teoretisk vinkel.
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BIBLIOTEKSDIDAKTIK – HVORDAN
Biblioteksdidaktikkens tre hovedområder
Med udgangspunkt i den biblioteksdidaktiske trekant (se afsnittet Biblioteksdidaktik – hvad) kan man udpege tre
måder, hvorpå biblioteket kan mediere borgerens omgang med kultur:
Model: Medieringsformer
Udviklet af Jens Jørgen Hansen

Kultur
Formidling

Stilladsering

BIBLIOTEKSDIDAKTIK
Bibliotek

Vejledning

Borger

Modellen udpeger tre centrale medieringsformer: at formidle til, at vejlede og at stilladsere borgere i deres omgang
med kultur. Disse tre medieringsformer kan endvidere siges at bygge på hver deres didaktiske tilgang, og man kan
således tale om:
1. En formidlende biblioteksdidaktik.
2. En vejledende biblioteksdidaktik.
3. En stilladserende biblioteksdidaktik.
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Disse tre biblioteksdidaktiske tilgange er karakteriseret ved at have forskellige formål, metoder og teoretiske grundlag.
1. Den formidlende biblioteksdidaktik har fokus på formidling af et kulturindhold. Det kan fx være litteratur, it-kompe
tencer, events og foredrag. Målet er at styrke borgerens oplevelse og fordybelse i kulturen og således åbne verden
for borgeren og skabe rammer for, at borgeren kan forholde sig til sig selv og verden.
2. Den vejledende biblioteksdidaktik har fokus på at vejlede borgeren, fx i forhold til at finde og vælge litteratur, få
adgang til og bruge digitale produkter og serviceydelser. Ofte refererede teorier i bibliotekernes vejledningsarbejde
er Herskin (2006 og 2009), der har fokus på it-vejledning, men vejledning indenfor borgerservice og digitale løs
ninger er også et stigende, centralt område, se fx Hansen-Møller (2016).
3. Den stilladserende biblioteksdidaktik har fokus på at skabe rum, rammer og veje til, at borgeren selv kan finde og
opleve kulturelle produkter og aktiviteter fx ved at muliggøre møder og fællesskaber. Fokus er på rum, brugerad
færd, servicedesign og serendipitet (Björneborn, 2008).

CASE: udviklingsprojektet Ny Læring
Kulturstyrelsesprojektet Ny Læring (Hansen, 2016b) er et eksempel på den formidlende biblioteksdidaktik
(se 1. oven for).
Projektets konkrete mål var at:
• Udvikle, afvikle og evaluere understøttende undervisning med bibliotekarer som undervisere målrettet
gymnasieskolen og grundskolens overbygning: litteraturformidling, læsning og digitale færdigheder og
kompetencer.
• Publicere undervisningsmateriale til bibliotekarer og lærere i fælles forløb (dvs. læringsforløb på Ny Læring
på Litteraturportalen).
• Undersøge læringsrummet og samarbejdet mellem skoler og biblioteker.

Projektet var organiseret i tre faser:
1. Kursusforløb, hvor biblioteksformidlerne kompetenceudvikledes.
2. Undervisningsforløb, hvor biblioteksformidlerne og lærere udviklede og afviklede læringsforløb i fællesskab.
3. Publicering af undervisningsmaterialer til bibliotekarer, som dels er bygget på positive erfaringer fra 2. og 		
dels på råmateriale indsamlet fra udviklingsprojekter m.m. fra hele landet.

BIBLIOTEKSDIDATIK
Model: Procesfaser
Udviklet af Cecilie Laskie

Publicering af
undervisningsmaterialer

Undervisningsforløb
Biblioteksformidlerne og lærere udviklede og
afviklede læringsforløb i fællesskab

Kursusforløb
Biblioteksformidlerne kompetenceudvikledes

De tre faser bidrager samlet set til udvikling af en biblioteksdidaktik
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De forskellige kurser (fase 1) blev efterfølgende genstand for afprøvning i konkrete undervisningsforløb (fase 2) og
erfaringer på grundlag af disse forløb samlet i en række undervisningsforløb (fase 3). Der var altså i projektet indtænkt
en progression, og de tre faser var indbyrdes afhængige.

Undervisningsforløbene er gjort gratis tilgængelige på Litteraturportalen udgivet af Gyldendal. Litteraturportalen beskrives på hjemmesiden http://litteratur.gyldendal.dk/ som:
”Et tekstbibliotek til dansk med litterære tekster, litteraturhistorie og undervisningsforløb med tydelige crossovers
til sprog og medier”. Portalen er målrettet undervisning i
Screenshot fra Litteraturportalen
gymnasieskolen og er både et bibliotek med tekster, en
samling af biografier med danske og udenlandske forfattere, en litteraturhistorie, et opslagsværk/leksikon over litterære
begreber og perioder samt en samling af undervisningsforløb, som ”sætter portalens indhold i didaktiserede rammer.”
Ny Læring-forløbene er eksempler på sådanne forløb, men målrettet samarbejder mellem lærere og biblioteksformidlere.

Biblioteksdidaktiske genstandsfelter

(undervisningens hvad, emner) og metoder (undervisningens hvordan, formidlingsformer)
Ny Læring-forløbene er udviklet på grundlag af følgende målsætninger:
• Skal understøtte elevernes/kursisternes kulturelle dannelse eller digitale dannelse.
• Skal vælges ud fra biblioteksfaglige trends og tradition jf. fx IFLA, IVA/SDU og Kulturstyrelsens projektbank.
• Skal have både skolefagligt og biblioteksfagligt potentiale.
• Ide og metode skal kunne bruges til aktiviteter for almindelige biblioteksbrugere – men selvfølgelig målrettet
disse.
• Skal have potentiale for at kunne designes til forløb, der møder et eller flere kriterier fra skolernes
læreplaner m.m.

• Skal have udgivelsespotentiale fx potentiale til at kunne udvikles på højt nok fagligt og didaktisk niveau.
Gyldendal Uddannelse skal godkende projekterne og forløbs-koncepterne.
• Bibliotekarer varetager hele eller dele af undervisningen.
• Der skal være en vis geografisk spredning dvs. projekter fra forskellige biblioteker.
• Skal have relevans for flertallet af biblioteker.
• Skal tilsammen udgøre alle rum i 4-rums modellen eller et enkelt forløb flere rum i sig selv.

Udvælgelseskriterierne peger på forskellige biblioteksdidaktiske forhold:
1. De metoder, som biblioteksformidlerne byder ind med, skal kunne målrettes forskellige brugergrupper
fx elever (som i Ny Læring-forløbene), men også andre målgrupper. Biblioteksformidlerne varetager selv
undervisningen/litteraturformidlingen.
2. Det genstandsfelt, som bibliotekerne byder ind med i de fælles forløb med lærerne, skal trække på erfa
ringer og trends inden for både den kulturelle dannelse, fx litteraturformidling, og den digitale dannelse, fx
informationssøgning. Både det, som i Ny Læring på Litteraturportalen kategoriseres som kulturel dannelse
og digital dannelse, rummes altså i: den formidlende biblioteksdidaktik, som vi har fokus på her.

KULTUREL DANNELSE
DEN FORMIDLENDE BIBLIOTEKSDIDAKTIK

BIBLIOTEKSDIDAKTIK

NY LÆRING
DIGITAL DANNELSE

DEN VEJLEDENDE BIBLIOTEKSDIDAKTIK

DEN STILLADSERENDE BIBLIOTEKSDIDAKTIK

Model udviklet af Jens Jørgen Hansen
og Cecilie Laskie
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Folkebibliotekets arbejde med at mediere borgerens omgang med kultur er ofte inspireret af 4-rums modellen (Jochumsen, Rasmussen & Skot-Hansen, 2012), der kan ses som en strukturerede rammesætning af bibliotekarens arbejde
og bibliotekets funktioner. Modellen opdeler bibliotekets funktioner i fire rum: et inspirationsrum, et læringsrum, et
møderum og et performativt rum. Disse rum – som i praksis overlapper hinanden – skal ifølge modellen bidrage til at
understøtte: erkendelse/erfaring, engagement, empowerment og innovation. Modellen kobler her rum, mål, funktion
og aktiviteter, således at rum bliver en overordnet kategori til at beskrive bibliotekets funktion:
1. Inspirationsrum med fokus på oplevelser – biblioteket giver adgang til materialer med fx litteratur, kunst, film, spil
og arrangementer.
2. Læringsrum med fokus på at opdage og lære nyt – biblioteket formidler kurser, foredrag og giver adgang til videns
ressourcer og spørgetjenester.
3. Møderum med fokus på deltagelse – biblioteket etablerer læse- og studiekredse.
4. Performativt rum med fokus på kreativ skabelse – biblioteket organiserer workshops, skriveværksteder, filmværkste
der og aktiviteter med huskunstnere.
I ovennævnte målsætninger for Ny Læring-forløbene anvendes 4-rums modellen vejledende for forløbene på samme
måde, som modellen bruges som redskab i strategiplanlægning generelt for bibliotekernes indsatsområder. På den
måde spejler genstandsfelterne i de skolerettede Ny Læring-aktiviteter de brugerrettede aktiviteter og vice versa. Det
samme gælder de metoder, der anvendes til at undervise i/formidle genstandsfelterne. En anden målsætning er netop,
at genstandsfelter og metoder skal kunne målrettes andre brugergrupper end elever, altså en vekselvirkning mellem det
skolerettede og det brugerrettede bibliotek. I projektet Ny Læring viste vekselvirkningen sig ved, at biblioteksformidlerne i den skriftlige evaluering svarede, at de i høj grad også kunne bruge metoderne ifm. brugerrettede aktiviteter, da
de blev spurgt om metodernes og genstandsfelternes interne anvendelighed på biblioteket generelt (Hansen, 2016b,
Kursusevaluering). Man kan altså her tale om didaktiske metoder, der er særligt udsprunget af og anvendelige i biblioteksverdenen, altså biblioteksdidaktiske metoder. Derudover viste kompetenceudviklingsdelen af Ny Læring også, at
der var behov for almendidaktiske, altså generelle formidlingsgreb som procesledelse, retoriske greb, klasserumsledelse m.m.

Udvælgelseskriterierne resulterede i følgende otte forløb på Ny Læring på Litteraturportalen:
• Lyrikporten – Litterært makerspace.
• Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur.
• Kanonforfattere i ny form – Spoken Word.
• Hybrider og klassikere – Litterære udstillinger.
• Litteratur uden omslag – Digitale værker.
• Litteratur i fællesskab – Shared Reading.
• Find litteratur med Shared Reading.
• Find litteratur med databaser.
I de første seks forløb ses emnet først i titlen og metoden eller det formidlingsmæssige fokus sidst i titlen. I det syvende forløb Find litteratur med Shared Reading fremgår det, at metoder fra litteraturformidling (kulturel dannelse) kan
anvendes ifm. informationssøgning (digital dannelse) og vice versa. Derudover dannes eleverne både i mødet med
klassisk litteratur, fx kanonforfattere og Shakespeare, i aktiviteter med fokus på medborgerskab, fx arbejdet med et
litterært makerspace og events på biblioteket for andre brugere, og i dialogen med andre unge om teksternes temaer,
fx Shared Reading-læsegrupperne. Der eksisterer altså et bagvedliggende dannelsessyn i de biblioteksfaglige valg på
samme måde som i danskfaglige/gymnasiefaglige valg.
En anden model, som har inspireret bibliotekers forståelse af deres aktiviteter er Kirsten Drotners kommunikative perspektiv på en kulturformidling typologiseret i tre former (Drotner, 2006; Rasmussen, 2016):
1. Den afsenderorienterede kulturformidling med fokus på opdragelse og formidling af produkter ud fra høje faglige
kriterier fx varetaget af etablerede kulturinstitutioner, herunder folkebiblioteker.
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2. Den budskabsorienterede kulturformidling med fokus på oplysning om artefakter og værktøjer fx varetaget af natur
centre og museernes skoletjenester.
3. Den modtagerorienterede kulturformidling med fokus på oplevelse og brugerens behov fx varetaget af kunstmuseers værksteder for eksperimenter.
Alle tre former er repræsenteret i de otte Ny Læring-forløb som helhed.

Faglige, didaktiske og organisatorisk udviklende formål
I det følgende beskrives overordnet portalens formål, indhold og målgruppe.
Ny Læring på Litteraturportalen består af en ”række gratis undervisningsforløb målrettet unge og deres undervisere”.
Portalen kan siges at rumme både faglige-, didaktiske- og organisationsudviklende formål.
1. Det faglige formål handler om formidling af faglige undervisningsforløb om litteratur, informationssøgning og opbygning af elevernes kulturelle og digitale kompetencer. I portalen defineres kulturel dannelse i forløbene således: ”Kulturel dannelse har fokus på det, vi har valgt at begrebsliggøre som oplevelseslitteratur. Oplevelseslitteratur har fokus
på lyst, flow, oplevelse og kvalitetslitteratur fra alle tider og hele verden.” Den kulturelle dannelse har således fokus
på både formidling af litterære tekster og elevens meningsfulde oplevelse af dette indhold. Digital dannelse defineres
i portalen som ”Informationssøgning” og ”Adfærd på nettet fx adfærd på de sociale medier og de digitale fodspor, vi
efterlader os.” Endvidere knyttes begrebet til digital literacy, der defineres som ”elevernes demokratiske dannelse som
medborgere i et digitaliseret samfund.” Af de otte publicerede forløb har de seks fokus på elevernes kulturelle dannelse
og to fokus på elevernes digitale dannelse.
Ovenstående afspejler projektets biblioteksdidaktiske genstandsfelt og målgruppefokus. I Ny Lærings målsætning om
at undersøge læringsrummet mellem biblioteker og skoler opstod et behov for at definere, hvad der adskilte en biblioteksdidaktik fra fx en danskfaglig didaktik og hermed, hvordan biblioteksformidlerne undgik at skulle agere som lærere, hvilken ingen af de to faggrupper ønskede, hverken lærere eller biblioteksformidlere. Svaret var bl.a. – ud over den
digitale dannelsesdel – litteraturformidling med en oplevelsesorienteret tilgang. Den tilgang begrebsliggøres i projektet
som oplevelseslitteratur i modsætning til en tekstanalytisk tilgang med rod i fx danskfaglig universitær metode.

2. Det didaktiske formål består i, at forløbene er didaktiserede og udformet til at inspirere og vejlede biblioteksformidlere og lærere i at planlægge undervisningsforløb, workshops og læringsaktiviteter. Alle forløbene er beskrevet på
grundlag af FIMME-modellen (Hobel, 1996), som er en planlægningsmodel bestående af Formål (mål og begrundelse), Indhold (kernestof og elevernes forforståelse), Metode (arbejds- og undervisningsformer, socialform, undervisningsform) Materiale, Evaluering (formativ og summativ). I den konkrete beskrivelse af forløbene omfatter kategorien
’Formål’ både danskfaglige/gymnasiefaglige og biblioteksfaglige mål og sigter både mod elevernes udvikling af faglige
kompetencer og almene og personlige kompetencer.
3. Det organisatorisk udviklende formål handler om at støtte samarbejde mellem biblioteket og uddannelsesinstitutioner – her skole og gymnasieuddannelser. Målet er at støtte et “samarbejde, hvor lærere, biblioteksformidlere og
gymnasiebibliotekarer komplementerer hinanden – til glæde for eleverne”. Det sker ved, at de enkelte forløb tænkes
ind i en større model for planlægning og samarbejde. I beskrivelsen af 4-rums modellen oven for defineres det fjerde
rum som: ”Performativt rum med fokus på kreativ skabelse – biblioteket organiserer workshops, skriveværksteder,
filmværksteder, aktiviteter med huskunstnere.” I Ny Læring består det organisatorisk udviklende ydermere i, at det er
biblioteksformidlerne selv, der varetager undervisningen eller formidlingen i de forskellige rum i workshop-delen af
forløbene. Som eksempel kan nævnes forløbet Kanonforfattere i ny form – Spoken Word. Her underviser biblioteksformidlerne eleverne i poetry slam, som er en performance-aktivitet, hvor eleverne forfatter og performer deres egne
tekster. Det er ikke mindst i denne relationelle (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2010) tilgang til formidling, at kompetenceudvikling opstår som behov.

Målgrupper
Ny Læring på Litteraturportalens præsentation af et undervisningsforløb består af flere dele rettet mod forskellige
målgrupper:
Introduktion til forløbet.
Neden for ses et eksempel fra de to Kanonforfattere i ny form-forløb. Målgruppen for introduktionen er her eleven,
som forestilles at læse denne introduktion, jf. ”I dette forløb skal I opleve noget af det vigtigste litteratur, der er skrevet i
dansk litteraturhistorie – med temaer, der er lige så centrale i jeres liv nu, som de var for forfatterne, den gang teksterne blev skrevet: Tab, Flygtninge og eksil, Outsideren.”
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Fremstillingen er multimodal og kombinerer både
skrift, grafik, billeder og videoer.

Screenshot fra Litteraturportalen

Selve forløbet. Forløbet som helhed beskriver, hvordan lærere og biblioteksformidlere kan organisere og arbejde med
temaet i tre faser eller dele:

FØR
WORKSHOP-MODUL

Model: Brobygning i bibliotek/skole-samarbejde
Udviklet af Cecilie Laskie

WORKSHOP

EFTER
WORKSHOP-MODUL

En oversigt over indholdet i de enkelte forløbsdele fremgår af nedenstående oversigt

FORLØB
Lyrikporten
- Litterært makerspace

Kanonforfattere i ny form
- SMS-litteratur

FØR WORKSHOP

WORKSHOP

EFTER WORKSHOP

Kendskab til lyrikgenren
Analyse af Lyrikporten

Bibliotek som litterært
makerspace – udvikling af
litterært event

Markedsføring af litterært
event

Læsning af litterær kanonforfatter og tekstanalyse

Produktion af SMS-novelle
på grundlag af kanontemaerne: Flygtninge og eksil,
Tab eller Outsideren

Produktion af metatekst
om de formidlingsmæssige
valg i SMS-novellen

Læsning af litterær kanonforfatter og tekstanalyse

Produktion og performing
af Spoken Word-tekst som
parafrase af en kanontekst

Produktion af metatekst
om de formidlingsmæssige valg i Spoken Word
-teksten

Kendskab til renæssancen
som periode og Shakespeares Hamlet

Oplevelse og vurdering af
en litterær udstilling på
biblioteket

Produktion af udstillingsinstallation på grundlag af
nedslag i Romeo og Julie

Litteratur uden omslag
- Digitale værker

Kendskab til digital litteratur og mediespecifik
analysestrategi

Oplevelse af digitale værker:
SMS-litteratur, Twitter-litteratur og App-litteratur.
Produktion af SMS-novelle

Analyse af digitale værker

Litteratur i fællesskab
- Shared Reading

Fokus på Shared Reading som metode og læsegruppelederens rolle: Shared Reading er en
anderledes læsegruppeform med fokus på højtlæsning og en umiddelbar oplevelse af og
samtale om teksten og dens temaer

Find litteratur med
Shared Reading

Fokus på Shared Reading som metode til vejledning i forbindelse med projektskrivning og
store skriftlige opgaver som DHO, DIO, SRO, SRP og SSO. Shared Reading kan her bruges
som et redskab i informationssøgningsfasen, hvor bibliotekarer fungerer som læsegruppeledere

Find litteratur
med databaser

Kendskab til databaser . Kendskab til søgeprocesser, emneord og søgning af primær og
sekundær litteratur i en førskrivningsfase

Kanonforfattere i ny form
- Spoken Word
Hybrider og klassikere
- Litterære udstillinger

27

Konceptet for forløbet er, at ’før-workshoppen’ foregår på gymnasiet og varetages af læreren, ’workshoppen’ foregår
på biblioteket og varetages af biblioteksformidleren og ’efter workshoppen’ foregår på gymnasiet og varetages igen af
læreren. De tre forløbsdele er indbyrdes afhængige.
Intentionen med forløbene er ifølge portalen: ”Forløbene er designet som fælles forløb mellem biblioteksformidlere eller
gymnasiebibliotekarer og lærere, men man kan som lærer vælge at afvikle forløbet selv, hvis det lokale bibliotek ikke
er i stand til at tilbyde den ønskede workshop.” Målgruppen for workshopdelen er således både gymnasielærere og
biblioteksformidlere.

Opsamling: den formidlende biblioteksdidaktik
Den formidlende biblioteksdidaktik er overordnet karakteriseret ved at tage udgangspunkt i bibliotekets formidlingsrolle
og tradition og opgave med formidling. Det centrale er formidling af et kulturindhold. Det kan fx være litteratur, it-kompetencer, events og foredrag. Målet er at styrke borgerens oplevelse og fordybelse i kulturen og således åbne verden for
borgeren og skabe rammer for, at borgeren kan forholde sig til sig selv og verden.
Ny Læring-projektet er et eksempel på en sådan formidlende biblioteksdidaktik, der grundlæggende hviler på tre principper: faglig kompetenceudvikling, didaktisk vejledning og organisationsudviklende samarbejder og eksperimenter:
1.Faglig kompetenceudvikling: Den formidlende biblioteksdidaktik støtter og vejleder biblioteksformidlerens tilegnelse
af viden og færdigheder om et bestemt kulturindhold. Eksempler i Ny Læring-projektet er facilitering af biblioteket
som litterært makerspace, produktion af SMS-noveller, performance af Spoken Word-tekster, oplevelse af litterære
udstillinger, digitale værker, Shared Reading-metoder og kendskab til søgestrategier og databaser.
2.Didaktisk vejledning: Den formidlende biblioteksdidaktik støtter og vejleder biblioteksformidlerens planlægning,
gennemførelse og evaluering af konkrete opgaver. FIMME-modellens fem didaktiske kategorier kan ses som vigtige ressourcer for biblioteksformidlerens systematiske arbejde med at udvikle og afvikle konkrete workshops.
Endvidere er workshopplanernes detaljerede metodiske vejledninger også vigtige ressourcer i biblioteksformidlerens
arbejde med formidlingsopgaver, jf. workshopplanen Træd ind i kanonforfatternes verden i de to Kanonforfattere i ny
form-forløb:

5 MIN.: Velkomst, herunder brobygning til før workshop-modulet og efter workshop-modulet på skolen
30 MIN.: Cooperative Learning med Klaus Rifbjergs digt Hjertets termometer (tema 2: Tab)
5 MIN.: Pause
40 MIN.: Shared Reading med uddraget af Jens Blendstrups novelle Det rummelige menneske og uddraget af
Johannes V. Jensens novelle Tordenkalven (tema 3: Outsideren)
10. MIN.: Pause
Ud over forslag til en tids- og indholdsmæssig strukturering af forløbet er der også et katalog med vejledende tips og
ideer til, hvordan workshoppen kan organiseres:
”Husk tydelighed, dvs. bygge bro mellem før- og efter-modulerne på skolen og workshoppen på biblioteket samt
mellem de enkelte øvelser. Det kan fx i workshoppens 1. del gøres ved at samle op efter hver øvelse og gøre det
tydeligt for eleverne, at øvelsens tema er et af de 3 temaer, de kan vælge mellem, når de selv skal skrive tekster i
workshoppens 2. del. Man kan med fordel bruge biblioteksfrivillige til Shared Reading-sessionerne. Det kræver, at
de frivillige er uddannede Shared Reading-læsegruppeledere og er blevet sat ind i forløbet.”
3. Organisationsudviklende samarbejder og eksperimenter: Den formidlende biblioteksdidaktiks tredje ben er vejled
ninger til samarbejder og eksperimenter med fx gymnasieskolen og dens undervisere om konkrete forløb. De otte
forløb i Ny Læring-projektet er eksempler på sådanne samarbejder. Disse samarbejder kan koble mellem forskellige
rum – klasserummet og biblioteksrummet, mellem forskellige funktioner – gymnasielæreren og biblioteksformidleren, mellem forskellige metoder – typiske undervisningsmetoder: litteraturanalysen, novelleproduktionen og
informationssøgningen og nye metoder som det litterære makerspace, markedsføringsprojekter og eksperimenter
med design af installationer. Grundlæggende muliggør blikket for disse samarbejder en mulighed for andre og nye
typer læringsaktiviteter, der både sætter den traditionelle gymnasieundervisning og den traditionelle biblioteksfor
midling i spil på nye måder.
De otte Ny Læring-forløb er således et spændende og innovativt bud på en konkret udmøntning af en formidlende
biblioteksdidaktik, der både tilgodeser bibliotekarens faglige kompetenceudvikling og didaktiske formidling samt bibliotekets rolle som partner i udviklingen af nye typer samarbejdsformer og læringsaktiviteter. Derudover kan især workshopdelen af læringsforløbene målrettes andre biblioteksbrugere, hvorved genstandsfelter, metoder og de dertilknyttede
kompetencer kommer i spil i biblioteket som helhed. Som eksempel kan nævnes Shared Reading-tilbud målrettet
ældre brugergrupper eller sygdomsramte.
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SAMMENFATNING

SAMMENFATNING AF RAPPORTENS HOVEDPUNKTER
Rapporten indkredser en biblioteksdidaktik og svarer på tre centrale begreber:
1. Hvad er en biblioteksdidaktik?
2. Hvorfor er det vigtigt at udvikle en sådan?
3. Hvordan kan biblioteksdidaktik praktiseres?
En biblioteksdidaktik er en teori, der har som formål at vejlede, udvikle og kvalificere biblioteksansatte i forhold til deres arbejde med at begrunde deres praksis (biblioteksarbejdets hvad og hvorfor) og med metodisk og praktisk at udøve
denne praksis (biblioteksarbejdets hvordan).
Biblioteksdidaktik er blevet et interessant begreb pga. forskellige eksterne og interne dynamikker:
1. Eksternt fx den teknologiske udvikling, der afstedkommer, at information ikke længere er en knap ressource, og
åbner op for nye biblioteksopgaver i forhold til at udvikle borgernes digitale kompetencer. Derudover fra kommunalpolitiske forhold, hvor bibliotekarer flere steder får nye opgaver og funktioner som fx borgerservice og kulturhuse.
2. Internt i bibliotekssektoren er der en løbende diskussion om bibliotekets eksistensgrundlag fx bibliotekets tilbud i
konkurrence med andre kulturtilbud, og hvordan man skal varetage traditionelle bibliotekstilbud: udlån, vejledninger,
arrangementer, kurser, partnerskaber, kompetenceudvikling, formidling osv.
Grundlæggende er udfordringen, at biblioteket ikke længere kan defineres i forhold til at give adgang til en samling.
Biblioteket skal i stedet arbejde på formidling og udvikling af områder og metoder, der appellerer til borgere og brugere,
og aktivt iscenesætter motiverende formidlingsaktiviteter. De eksterne og interne udfordringer har skærpet behovet for
at udvikle en professionel og reflekteret omgang med biblioteksarbejde og at udvikle/synliggøre det handle-teoretiske
grundlag, som biblioteksarbejdet foregår på grundlag af, og bidrage til at udvikle et fagsprog om biblioteksarbejdets
praksis, en biblioteksdidaktik.
En sådan biblioteksdidaktik kan formuleres med udgangspunkt i den biblioteksdidaktiske trekant. Modellen peger på,
at bibliotekets kerneopgave er at mediere borgerens omgang med kultur – kulturelle produkter, kulturelle aktiviteter
og kulturelle identiteter – med henblik på oplysning og uddannelse. Når biblioteksarbejdet kan siges at handle om at
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mediere borgerens omgang med kultur, skal kultur forstås som kulturprodukter (noget, man har eller kan tilegne sig),
kulturelle aktiviteter og kulturteknikker (noget, man gør og deltager i eller kan lære at gøre) og kulturel identitet (noget,
man er eller kan udvikle). Det processuelle i tilegnelsen af de forskellige kulturformer åbner for en pædagogisk tilgang
til borgerens omgang med kultur. Denne pædagogiske tilgang understreger, at biblioteksarbejde grundlæggende er et
pædagogisk arbejde og et kulturoplysende projekt, som må være optaget af, hvordan borgeren får adgang til og kan
tilegne sig, kan opleve og lære samt tematisere og udvikle.
Spørgsmålet om, hvad oplysning og uddannelse er, er grundlæggende (kultur)politisk og åbner for et nyt spørgsmål:
Hvordan kan biblioteker begrunde og legitimere deres arbejde? Kulturelle aktiviteter i biblioteket kan tjene forskellige
mål og således være oplysende, underholdende og samtidig bidrage til at profilere biblioteket/kommunen. Endvidere
er der konkurrence om at tiltrække sig opmærksomhed. Kulturelle aktiviteter skal kunne ”sælges” og ofte også kunne
”betale sig”, fx i form af profilering og imagedannelse.
En biblioteksdidaktik kan både opfattes som et analytisk og et praktisk begreb. Som analytisk begreb bidrager det til at
beskrive bibliotekets formål, funktioner, indhold og metoder samt et fagsprog, der gør det muligt at beskrive og reflektere over og udvikle biblioteksarbejdets praksis (hvad og hvorfor) ud fra en teoretisk vinkel, altså ovenstående. Som
praktisk begreb tilbyder begrebet en række metoder og guidelines, der styrker bibliotekarer og biblioteksansattes evne
til at praktisere, reflektere over og udvikle deres praktiske arbejde (hvordan) ud fra en praktisk-teoretisk vinkel, nemlig
nedenstående.
Med udgangspunkt i den biblioteksdidaktiske trekant kan man udpege tre områder, hvorpå biblioteket kan mediere
borgerens omgang med kultur, og de tre medieringsformer kan siges at bygge på hver deres didaktiske tilgang:
1. En formidlende biblioteksdidaktik, 2. En vejledende biblioteksdidaktik og 3. En stilladserende didaktik.
Disse tre biblioteksdidaktiske tilgange er karakteriseret ved at have forskellige formål, metoder og teoretiske grundlag:
1.Den formidlende biblioteksdidaktik har fokus på formidling af et kulturindhold. Det kan fx være litteratur, it-kompetencer, events og foredrag m. m. Målet er at styrke borgerens oplevelse og fordybelse i kulturen og således åbne
verden for borgeren og skabe rammer for, at borgeren kan forholde sig til sig selv og verden.
2.Den vejledende biblioteksdidaktik har fokus på at vejlede borgeren, fx i forhold til at finde og vælge litteratur, få adgang til og bruge digitale produkter og serviceydelser. Her er fokus på it-vejledning, borgerservice og digitale løsninger.
3.Den stilladserende biblioteksdidaktik har fokus på at skabe rum, rammer og veje til, at borgeren selv kan finde og

opleve kulturelle produkter og aktiviteter fx ved at muliggøre møder og fællesskaber. Fokus er på brugeradfærd, servicedesign og serendipitet.
Kulturstyrelsesprojektet Ny Læring er et eksempel på den formidlende biblioteksdidaktiske tilgang (1) og biblioteksdidaktik som praktisk begreb (biblioteksdidaktikkens hvordan) og bruges som case i denne rapport. Som det er tilfældet
i folkebibliotekernes strategiske planlægning af arbejdet med at mediere borgerens omgang med kultur, anvendes også
i Ny Læring 4-rums modellen (inspirationsrum, læringsrum, møderum og performativt rum). 4-rums modellen anvendes sammen med en række andre fastlagte målsætninger til at definere konkrete biblioteksdidaktiske genstandsfelter
og metoder inden for den formidlende biblioteksdidaktik med udgangspunkt i bibliotek/skole-samarbejder. Der skelnes
mellem biblioteksdidaktik og almendidaktik.
Den formidlende biblioteksdidaktik er formidling af et kulturindhold. Ny Læring-projektet er et eksempel på en sådan
formidlende biblioteksdidaktik med genstandsfelter og metoder som procesledelse af litterære makerspaces, produktion af SMS-noveller, performance af Spoken Word-tekster, oplevelser af litterære udstillinger, digitale værker, Shared
Reading og kendskab til søgestrategier og databaser. Den rummer altså både kulturel dannelse, i form af oplevelseslitteratur, og digital dannelse, i form af informationssøgning og på sigt web 2.0.-adfærd.
Den formidlende biblioteksdidaktik støtter og vejleder biblioteksformidlerens planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete formidlingsopgaver. FIMME-modellens fem didaktiske kategorier kan ses som vigtige ressourcer for
bibliotekarens systematiske arbejde med at udvikle og afvikle konkrete workshops. Den formidlende biblioteksdidaktik
er organisationsudviklende i form af vejledninger, koncepter og eksperimenter med bibliotek/skole-samarbejder. Derudover i form af, at biblioteksformidleren underviser i fælles forløb med lærere, hvor læreren varetager den skolefaglige
del på skolen og biblioteksformidleren den biblioteksfaglige del på biblioteket, men hvor forløbenes forskellige dele er
tæt integrerede.
Grundlæggende muliggør blikket for disse samarbejder en mulighed for nye typer læringsaktiviteter, der både sætter
den traditionelle gymnasie/skoleundervisning og den traditionelle biblioteksformidling i spil på nye måder. De otte
forløb på Ny Læring på Litteraturportalen er således et spændende og innovativt bud på en formidlende biblioteksdidaktik, der både tilgodeser bibliotekarens faglige kompetenceudvikling og didaktiske formidling samt bibliotekets rolle
som partner i udviklingen af nye typer samarbejdsformer og læringsaktiviteter. Derudover kan især workshopdelen af
læringsforløbene målrettes andre biblioteksbrugere, hvorved genstandsfelter, metoder og de dertil knyttede kompetencer kommer i spil i biblioteket som helhed.
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Anbefaling af videre arbejde i universitetsregi
Rapporten Biblioteksdidaktik – hvorfor, hvad og hvordan? beskriver biblioteksdidaktik som analytisk begreb, der bidrager
til at beskrive bibliotekets formål, funktioner, indhold og metoder (hvad og hvorfor). Derudover beskriver rapporten biblioteksdidaktik som et praktisk begreb, der tilbyder en række metoder og guidelines, der styrker bibliotekarer og biblioteksansattes evne til at praktisere, reflektere over og udvikle deres praktiske arbejde (hvordan).
• Rapporten udfolder den formidlende biblioteksdidaktik med udviklingsprojektet Ny Læring som konkret case.
Den vejledende og den stilladserende biblioteksdidaktik har det ikke været muligt at udfolde inden for rammerne af
denne rapport, hvorfor vi anbefaler, det sker i et efterfølgende arbejde.
• Rapporten har især fokus på folkebiblioteket og udviklingsprojektet Ny Læring som konkret case ifm. den formidlende
biblioteksdidaktik. Et videre arbejde kunne med fordel inddrage andre bibliotekargrupper og andre projekter.
• Slutteligt anbefales det at udgive en egentlig grundbog i biblioteksdidaktik med konkrete redskaber målrettet biblio		
teksformidlere, skole- og uddannelsesbibliotekarer og andre bibliotekargrupper i efteruddannelsesregi samt på relevante
universitetsuddannelser.
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